Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 4 /07
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 4. 10. 07 v Tursku, se
usneslo:
1. Volí – návrhovou komisi ve složení: p. Stanislav Hyka, Ing. Josef Horejš
2. Volí – ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Rita Čejková, p. Stanislav Dalecký
3. Bere na vědomí – zapisovatelku zápisu paní Janu Martínkovou
4. Bere na vědomí – že zápis, z minulého veřejného zasedání, konaného dne
28. 6. 2007 byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky
5. Bere na vědomí – že dnešní zasedání je usnášeníschopné
6. Schvaluje – program zasedání ve znění návrhu
7. Bere na vědomí – zprávu předsedy kontrolního výboru pana Stanislava
Hyky
8. Bere na vědomí – zprávu předsedy finančního výboru Ing. Josefa Horejše
9. Bere na vědomí – zprávu předsedy školské a kulturní komise pana
Stanislava Daleckého
10. Bere na vědomí – zprávu předsedkyně stavební komise Ing. Dany
Kuchařové
11. Schvaluje – úpravu obecního rozpočtu pro r. 2007 ve znění návrhu
12. Schvaluje – zrušit rozhodnutí z usnesení č.3/07 bod č. 14; 15 a 16
13. Schvaluje – odprodej části obecního pozemku č. 509/21 k.ú. Tursko v ceně
100.- Kč za m2 manželům Kolárovým, bytem Nad Studánkou 29, Tursko
s tím, že zaměření a veškeré poplatky, které budou s tímto úkonem spojeny
půjdou na vrub žadatelů
14. Schvaluje – odprodej části obecního pozemku č. 509/21 k.ú. Tursko v ceně
100.- Kč za m2 manželům Daudovým, bytem Nedašovská 329, Praha 5 s tím,
že zaměření a veškeré poplatky, které budou s tímto úkonem spojeny půjdou
na vrub žadatelů
15. Schvaluje – odprodej obecního pozemku p. č. 552 k.ú. Tursko o rozloze 174
m2 manželům Švejkovským, Bolívarova ul. Praha 6, v ceně Kč za 100.- Kč/
m2 s tím, že zaměření a veškeré poplatky, které budou s tímto úkonem
spojeny půjdou na vrub žadatelů
16. Schvaluje – zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/07 o pojmenovaní
veřejných prostranství ve znění návrhu
17. Schvaluje – zavedení nového názvu „Pod Hájem“ v ulici v jižní části
katastru obce Tursko
18. Schvaluje - uzavřít smlouvu s obcí Horoměřice o příspěvku na provoz sboru
dobrovolných hasičů
19. Schvaluje – uzavřít smlouvu o pronájmu s firmou GSL Libor Toms,
Kralupy n/Vlt. za účelem datových přenosů po vedení KT Tursko ve zněné
návrhu
20. Schvaluje – uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Velké Přílepy a obcí
Tursko o výkonu obecní policie podle zákona č. 553/91 ve znění návrhu
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21. Schvaluje – uzavřít nájemní smlouvu s Telefonicou O2 o dočasném užívání
budovy ZŠ pro osazení anténních stožárů ve znění návrhu
22. Pověřuje – starostu opětovným jednáním k návrhu řešení obchvatu Kralup
23. Schvaluje – uzavření smlouvy se Středočeským krajem o poskytování
odborné pomoci knihovnám ve znění návrhu
24. Schvaluje – smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku č. 548/1 se
společností ČEZ distribuce o uložení kabelové sítě „ pro 38 RD Tursko na
pozemku č. 477/2 – kabely vn, TS, kabely n.n.“
25. pověřuje – starostu a místostarostku zahájením přípravným prací a podkladů
pro zadání vypracování nového ÚPO.
26. Schvaluje – vstup obce Tursko do sdružení obcí SMS ČR
Ověřovatelé:
Bc. Rita Čejková

Za správnost:
Václav Vlk – starosta

Stanislav Dalecký

Jana Martínková - místostarostka

Vyvěšeno: 5. 10. 2007

Sejmuto: 22. 10. 2007
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